
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, 23 decembrie, 
s-au desfășurat lucrările Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat propunerile 
cu privire la Îmbunătățirea nor
melor generale de organizare și 
dezvoltare a rețelei comerciale 
și de alimentație publică de Ia 
orașe și sate în vederea dezvol
tării coordonate, cit mai rațio
nale a acesteia, în strînsă con
cordanță cu numărul populației, 
cu creșterea volumului desface
rilor de mărfuri, în condiții de 
eficiență economică ridicată. 
Normele generale asigură stabi
lirea treptelor de organizare a 
rețelei și raza lor de activitate 
în cadrul localităților urbane și 
rurale, amplasarea judicioasă a 
unităților comerciale, diversifi
carea acestora și mai buna lor 
profilare în vederea satisfacerii 
în condiții superioare a cerințe
lor populației. Aceste norme sînt 
obligatorii pentru toate ministe
rele și organele centrale de stat 
și cooperatiste care au în subor- 
dinea lor unități de desfacere a 
mărfurilor alimentare și neali- 
mentare, unități de alimentație 
publică, librării, farmacii, pre
cum și pentru întreprinderile 
producătoare de bunuri de con
sum care au magazine de pre
zentare.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat programul de 
măsuri pentru elaborarea pro
iectului planului cincinal de dez
voltare economico-socială a 
României în perioada 1981—1985 
în vederea transpunerii in viață 
a prevederilor Programului parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca in centrul activității 
de alcătuire a viitorului cincinal 
să stea aplicarea fermă a liotări- 
rilor adoptate de Conferința Na
țională a partidului, a orientări
lor și indicațiilor date de tova
rășul Nicoiae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, cu privire 
la ridicarea calitativă a activită
ții economice, folosirea intensivă 
a întregului potențial productiv 
de care dispune societatea noas
tră. Activitatea de planificare 
pentru cincinalul 1981—1985 tre
buie să urmărească asigurarea 
economisirii resurselor materiale 
și energetice ale țării, ridicarea 
Substanțială a gradului de valo
rificare a acestora, promovarea 
largă a progresului tehnic în în
treaga economie națională, spo
rirea productivității muncii so
ciale, accentuarea eficienței eco
nomice în toate sectoarele pro
ducției materiale, în vederea dez
voltării avuției naționale și 
creșterii nivelului de trai al în
tregului popor. Comitetul Politic 
Executiv a stabilit răspunderile 
pentru întocmirea proiectului 
planului cincinal și a proiectelor 
programelor speciale, la nivel 
central și în profil teritorial, în 
toate unitățile economico-sociale. 
întreaga activitate se va desfă
șura sub conducerea nemijlocită 
a Biroului Permanent al Consi

liului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și sociale, a organelor 
și organizațiilor de partid.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat propunerile cu privire la 
reeșalonarca graficului de majo
rare a retribuției, astfel incit 
etapa I a majorării să se în
cheie la 1 iunie 1978, și nu la 
1 septembrie, așa cum se pre
văzuse inițial. Această măsură — 
luată din inițiativa tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului — se înscrie 
pe linia înfăptuirii hotărîrilor 
Conferinței Naționale de ridica
re continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii. Prin noua 
eșalonare, personalul muncitor 
din ramurile respectiv- va bene
ficia, in plus, de fonduri de 
peste 2 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat propunerile 
referitoare la Statutul asociației 
pomicultorilor individuali din 
zonele necooperativizate. Aso
ciația pomicultorilor individuali 
are ca scop sprijinirea mem
brilor în ridicarea potențialului 
productiv al plantațiilor exis
tente și înființarea de noi plan
tații — pe terenurile aparținind 
membrilor săi —, executarea în 
comun a unor acțiuni de inte
res general, aplicarea legislației 
agricole a țării, combaterea ero
ziunii solului, lucrări de iriga
ții, folosirea în comun a mij
loacelor mecanizate ale stațiu
nilor pentru mecanizarea mun
cilor agricole, aprovizionarea cu 
material săditor de soi, cu în
grășăminte chimice, combaterea 
dăunătorilor etc. Asociația ur
mărește crearea condițiilor pen
tru sporirea producției de fruc
te și ridicarea calității acestora, 
precum și pentru valorificarea 
lor prin prelucrare și desfacere.

Asociația, organizație obșteas
că, se înființează în zonele ne
cooperativizate într-unul sau 
mai multe sate ale aceleiași co
mune, prin liberul consimțămînt 
al pomicultorilor, aceștia păs- 
trindu-și dreptul de proprietate 
asupra terenului, plantațiilor și 
producției obținute.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat apoi și a aprobat pro
punerile cu privire Ia Statutul 
asociației crescătorilor indivi
duali de bovine și ovine din 
zonele necooperativizate.

Măsurile supuse aprobării Co
mitetului Politic Executiv țin 
seama de solicitările și propu
nerile făcute în cadrul Consfă
tuirii agricultorilor din locali
tățile necooperativizate, de di
feriți specialiști care lucrează 
in zona de deal și munte, de 
organele agricole județene. Ele 
au în vedere atît interesele 
crescătorilor de a-și spori nu
mărul de animale, de a obține 
producții mari și a le valorifica 
cit mai eficient la fondul de 
stat, cit și înfăptuirea obiecti
velor stabilite prin programul 
național de dezvoltare a creș
terii animalelor.

Asociația crescătorilor de ani
male — care se înființează, 
prin înscrierea pe baza liberu
lui consimțămînt, intr-unui sau 
mai multe sate ale aceleiași 
comune — are ca scop spriji-

(Continuare in pag. a 4-a)
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A 41a FINALĂ 
A ȘAHIȘTILOR 

A FOST CÎSTIGATĂ 
DE FL GHEORGHIU

DRUMUL SPORTIV 
AL FOSTULUI „COPIL MI
NUNE" : 8 TITLURI DE 

CAMPION ÎN 17 ANI I
Florin Gheorghiu cîștigă pen

tru a 8-a oară titlul de cam
pion național de șah. Iubitorii 
„sportului minții" își amintesc, 
probabil, o seară de acum 17 
ani, în 1960, cînd în Aula Bi
bliotecii Centrale Universitare 
din București se disputa ultima 
rundă a finalei campionatului 
și un elev din Ploiești, Florin 
Gheorghiu, aspira la primul Ioc, 
trebuind — pentru a-1 cuceri — 
să facă remiză cu Victor Cio- 
câltea. A fost o partidă dra
matică. Sala era plină pînă la 
refuz și o tablă de demonstra
ții a fost instalată în hol. în- 
tîlnirea s-a încheiat la egali
tate (după întrerupere) și șahul 
românesc a salutat pentru pri
ma dată un campion în vîrstă 
de 16 ani.

A urmat apoi o irezistibilă 
„serie" Florin Gheorghiu. El a 
repetat performanța în anii 
1962, 1964, 1965, 1966, 19G7.

în 1963 a devenit campion 
mondial de juniori și maestru 
internațional.

în 1965 — mare maestru, a 
cîștigat apoi campionatul în 1973 
și anul acesta s-a calificat de 
două ori în turneele interzona
le din cadrul C.M., menținîn- 
du-se ferm în rîndurile elitei 
eșichierului mondial.

Fostul „copil minune" al șa
hului românesc (care dădea si
multane Ia... 10 ani) a ajuns 
acum la virsta deplinei matu
rități, ureînd cu pași siguri spre 
zenitul carierei sale sportive. în 
mod cu totul justificat, deci, ama
torii de șah din țara noastră, 
așteaptă ca Florin Gheorghiu să 
participe — într-un viitor pe 
care-1 doresc cît mai apropiat — 
in mod nemijlocit la lupta grea 
pentru titlul suprem. El a ratat 
de puțin, anul trecut, un loc 
în rîndurile „candidaților". Dar, 
în 1978, începe un nou ciclu al 
întrecerii, pe care multiplul 
campion al României îl va a- 
borda cu plusul de experiență 
și de cunoștințe acumulate. îi 
urăm să le adauge și un plus 
de voință și ambiție !

Valeria CHIOSE
în pag. a 4-a. rezultatele 
ultimei runde și clasamentul
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PLENARA COMUNĂ A C.N.E.F.S. 
SI A COMITETULUI OLIMPIC ROMÂN
9

Vineri a avut loc, în Capi
tală, plenara comună a Consi
liului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și a Comitetului 
Olimpic Român, la care au luat 
parte reprezentanți ai organiza
țiilor cu atribuții în mișcarea 
sportivă, activiști ai Consiliilor 
județene pentru educație fizică 
și sport, președinți și secretari 
de federații sportive, antrenori, 
tehnicieni, profesori de educație 
fizică, sportivi fruntași.

Plenara a analizat modul în 
care au fost îndeplinite sarci
nile stabilite de partid mișcării 
sportive în 1977 și a dezbătut 
obiectivele pe anul 1978, în ve
derea îndeplinirii angajamente
lor asumate pentru reprezenta
rea cu succes a sportului româ
nesc la Jocurile Olimpice din 
1980. Au fost stabilite măsuri 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
care mai există în unele sectoa
re ale activității sportive, sub- 
liniindu-se necesitatea ridicării 
continue a calității procesului 
de antrenament, a muncii de 
educație cu sportivii, a perfec
ționării stilului și metodelor de 
muncă la toate nivelele, a ridi
cării calificării cadrelor, a utili
zării mai judicioase și mai ra
ționale a bazei materiale exis
tente, pentru lichidarea rămîne- 
rii în urmă într-o serie de ra
muri sportive, printre care șl 
fotbalul. Plenara a aprobat e- 
xecuția bugetară pe anul 1977 
și bugetul pe anul 1978.

în încheierea lucrărilor, ple
nara comună a C.N.E.F.S. și 
C.O.R. a adoptat textul unei 
telegrame adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care se spune :

Participanții la plenara co
mună a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și a Comitetului Olimpic Român, 
în numele tuturor sportivilor, 
antrenorilor și tehnicienilor, al 
întregului activ din mișcarea 
sportivă, își exprimă deplina 
lor adeziune la hotărîrile de 
importanță deosebită adoptate 
de Conferința Națională a par
tidului, față de conținutul de 
idei cuprinse în magistralul Ra
port prezentat de Dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, în fața acestui înalt 
forum al comuniștilor, în care 
sînt fundamentate, cu clarviziu
ne științifică și realism, direc
țiile dezvoltării mai rapide și 
la un nivel calitativ superior a 
întregii noastre vieți economi
co-sociale, în vederea realizării 
cu succes a Programului adop

Sîmbătă 24 decembrie 1977

tat de Congresul al XI-lea al 
partidului de făurire a societă
ții socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism.

Raportăm conducerii parti
dului, Dumneavoastră personal 
iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, că, acționîndu-se cu 
fermitate și consecvență pentru 
aplicarea întocmai a prevederi
lor Programului privind dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport și pregătirea 
pentru Jocurile Olimpice din 
1980, a indicațiilor Dumnea
voastră date în acest domeniu, 
în anul 1977 s-au obținut rezul
tate bune într-o serie de ra
muri sportive înscrise în com
petiția de răsunet național 
„Daciada". Astfel, a fost lăr
gită considerabil sfera de cu
prindere a tineretului muncito
resc și studios, a celorlalți oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate în practicarea sistematică 
a exercițiilor fizice, sportului și 
turismului, sportul de masă fi
ind mai strîns legat de unitățUe 
de producție, adueîndu-și o 
contribuție sporită la dezvolta
rea armonioasă a tinerei gene
rații, la realizarea odihnei acti
ve a personalului muncitor din 
unitățile economice și sociale. 
Preocupările manifestate în di
recția dezvoltării sportului de 
performanță și-au găsit o ex
presie edificatoare în obținerea, 
în 1977, de către sportivii ro
mâni, la campionatele mondia
le, europene și la Universiadă 
a 116 medalii, din care 28 de 
aur, 39 de argint și 49 de bronz, 
iar la Jocurile balcanice peste 
50 titluri de campioni.

Puternic însuflețiți de hotărî
rile Conferinței Naționale a 
partidului, de vibranta chemare 
adresată de Dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicoiae 
Ceaușescu, în încheierea lucră
rilor acestei istorice reuniuni 
politice, sportivii patriei — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități —, toți 
factorii cu atribuții în mișca
rea sportivă își vor dedica în
treaga lor putere de muncă, 
printr-o mai mare investiție de 
gindire și inițiativă, în vederea 
transformării competiției „Da
ciada" într-o și mai largă ac
țiune națională, pentru afirma
rea neîncetată a valorilor noas
tre sportive pe plan mondial și 
creșterea continuă a sportului 
românesc la cotele de exigență 
puse de conducerea partidului 
și statului nostru.

Concursul de deschidere a sezonului de schi

FONDIȘFH Șl SĂRITORII Al FOST FA ÎNAFUME!
„ÎNCĂ 1000 DE COPII PE SCHIURI"
Inițiativă de vacanță în județul Neamț

PREDEAL, 23 (prin telefon). 
Cer senin, neîntinat de nici o 
umbră de nor, soare strălucitor, 
dar totuși cu dinți, zăpada 
foarte bună și un traseu variat, 
marcat în îneîntătoarea vale 
Poliștoaca, concurenți mulți și 
inimoși, acestea au fost condi
țiile în care s-au desfășurat în- 
tecerile zilei a doua a concursu
lui de deschidere a sezonului 
de schi, rezervată fondiștilor și 
săritorilor de la trambulină.

Fondiștii seniori, acești trudi
tori ai zăpezii, au avut de par
curs 3 ture a cîte 5 km, care 
au cuprins urcușuri line sau 
abrupte, coborîri continuate de 
platuri care le-au solicitat in
tens posibilitățile. Proba a fost 
cîștigată de D. Drăghici, mai 
bun cu 23 de secunde decît 
P. Ciobanu. La senioare, repre
zentantele C.S. Tractorul au do
minat net cursa de 5 km, ocu- 
pind primele trei locuri.

Foarte disputată a fost proba 
juniorilor, populată de 31 de 
concurenți. A terminat învingă
tor Ion Cimpoia. antrenat — 
și încurajat ieri pe parcurs — 
de... Ion Cimpoia, tatăl său, cu

Lucia Percioc-Barabaș, invingătoarea

ani în urmă cîștigător a nume
roase titluri de campion.

Plăcută a fost și cursa ju
nioarelor (25 de participante), 
încheiată, după o luptă strînsă, 
cu diferențe mici între primele 
trei clasate. în general, con
cursul de fond a fost izbutit 

probei de fond senioare 
Foto : Dragoș NEAGU

sub multe aspecte, în primul 
rînd prin reprezentarea destul 
de largă a centrelor din țară — 
Brașov, Predeal, Azuga, Oradea,

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare m pag. 2-3)

Cu un an in urmă, in preaj
ma vacanței de iarnă, C.J.E.F.S. 
Neamț, in colaborare cu Inspec
toratul școlar județean și Con
siliul pionierilor, a lansat ac
țiunea : „Copiii pe schiuri !“ 
Ideea s-a bucurat de un frumos 
succes. Sute și sute de voinici 
de o șchioapă din localitățile 
montane au învățat să schieze 
— in zilele de vacanță, in orele 
de educație fizică de pe timpul 
iernii, care s-au desfășurat, in 
cazul multor școli, pe... pirtiile 
de schi.

„Rezultatele bune de anul tre
cut — ne spunea loan Balcîza, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Neamț — ne-au îndemnat Ia o 
nouă ediție a acțiunii. De data 
aceasta am mers mai departe, 
precizînd : „încă 1 000 de copii 
pe schiuri".

Am participat, de curind, la 
o acțiune de instruire or
ganizată cu președinți și 
secretari ai consiliilor co
munale pentru educație fizică 
și sport. Printre obiectivele de 
pe ordinea de zi se afla și ac
țiunea „încă 1000 de copii pe 
schiuri !". Ea a găsit o ade
ziune deplini. „La noi, spunea 
Ion Purcaru, din Borlești, antre
nor voluntar de... trtntă și lupte 

(fratele său, Mihai, se ocupă de 
echipele de fotbal și volei), 
cea mai populară disciplină este 
crosul. La ultimele întreceri am 
avut 1 200 de participanți. 
Acum vom organiza... crosuri 
pe schiuri, în cadrul „Dacia- 
dei". „Nu avem prea multe 
schiuri, ne mărturisea prof. 
Gheorghe Tepeș, din Bicazul 
Ardelean, dar ne vom completa 
zestrea prin confecționarea lor 
în atelierul școală. Schiuri pen
tru începători...".

Și iată că, doar cu puțină 
vreme inainte de a suna „clo
poțelul vacanței", într-o dimi
neață, cînd copiii de la poalele 
Ceahlăului au deschis ochii, a- 
fară totul era alb. Zăpada ve
nise tocmai la vreme. Apoi a 
venit și... vacanța. După infor
mațiile de ultim moment, în 
localitățile Pipirig, Hangu, Bor- 
ca, Fărcașa, Ceahlău, Tașca, Bi- 
caz Chei, Bicazul Ardelean, 
pirtiile de schi, colinele dulci, 
sint luate cu asalt de „micii 
ași" ai schiului, dar și de înce
pători — azi nesiguri, dar mii- 
ne tot mai curajoși. Startul in 
acțiunea „încă 1 000 de copil pe 
schiuri" este promițător.

Viorel TONCEANU



ROMANI
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icdcrdți ilc flc specialitate

CĂLĂRIE
1. ALEXANDRU BOZAN (C.S.M. 

Sibiu), 2. Oscar Recer (Dinamo Bucu
rești), 3. Constantin “
București), 4. Peter 
Sibiu), 5. Ion Popa 
Soveja (Steaua), 
(Steaua), 8. Mircea Neagu (C.S.M. Si
biu), 9. Anghel Donescu (Steaua), 10. 
Dania Popescu (Steaua).

Vlad (Dinamo 
Fleischer (C.S.M. 
(Steaua), 6. Sorin 

7. Dumitru Velea

PATINAJ
ARTISTIC

GABRIELA VOICA (C.S.U.- 
I.E.F.S. București), 2. Leonard Azzola 
(Tractorul Brașov), 3. Adrian Vasile 
(C.S.U.-I.E.F.S. București), 4. Cornelia 
Picu (C.S.U.-I.E.F.S. București), 5. Ma
riana Chitu (Tractorul Brașov), 6. Iri
na Nichiforov (C.S.U.-I.E.F.S. Bucu
rești), 7. Bogdan Krutii (Tractorul 
Brașov), 8. Alexandru Anghel (C.S.Ș. 
2 București), 9. JLiviu Ghica (C.S.Ș. 2 
București), 10. — 
2 București).

Tereza Nencu (C.S.Ș.

VITEZĂ
VAS1LE COROS (C.S.U.-I.E.F.S. 

București), 2. Victor Sotirescu (Trac
torul Brasov), 3. Cornel Munteanu 
(C.S.U.-I.E.F.S. București), 4. Eva 
Molnar (S.C. Miercurea Ciuc), 5. AgnesMoinar (».u. Miercurea ciuc), a. Agnes 
Rusz (S.C. Miercurea Ciuc), 6. Ladislau 
Lazăr (Tractorul Brașov), 7. Dezideriu 0 
Jenei (C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca), g: 
8. Suzana Hollo (C.S.Ș. Miercurea Ș? 
Ciuc), 9. Adrian Ciobanu (C.S.U.- Js 
I.E.F.S. București), 10. Eva Szigeti 
(S.C. Miercurea Ciuc).

CAMPIONATUL DE
Ziua a doua a campionatelor 

de scrimă rezervate echipelor 
de tineret a programat ieri, în 
sala Floreasca II din Capitală, 
proba de floretă fete, la star
tul căreia s-au aliniat 8 for
mații. După turul preliminar, 4 
echipe și-au cîștigat dreptul de 
a evolua în finală. în această 
ultimă parte a întrecerilor am 
asistat la dispute echilibrate, cu 
asalturi strînse, între formații 
de valori apropiate, dintre care 
s-au detașat sportivele din Satu 
Mare, oraș prezent cu două e- 
chipe în 
mul loc 
pe anul 
revenit
Mare (Gabriela Betuker, 
Lazar, Otilia Hochdorfer, 
Korey și Marilena Filip) 
a acumulat 3 victorii (10—6 cu 
C.S.Ș. Satu Mare, 9—7 cu Di
namo și 9—4 cu Progresul). Au 
urmat : C.S.Ș. Satu Mare 2 v, 
Dinamo 1 v și Progresul Bucu
rești o V.

în ziua precedentă, floretiștii 
de la C. S. Satu Mare (R. Ra- 
eosi, L. Huszti, H. Cadariu, G. 
Babies și M. Costa) au infirmat 
pronosticurile, furnizînd o plă
cută surpriză prin maniera în 
care au evoluat, cucerind titlul 
de campioni. După ce au fost

lupta pentru titlu. Pri- 
și titlul de campioană 
15177 la floretă fete au 
Clubului sportiv

conduși cu 6—3 de C.S.Ș. Ora
dea, sătmărenii au găsit resur
sele necesare de a întoarce re
zultatul final în favoarea lor : 
9—6 (N. Iile, trăgătorul nr. 1 de 
la echipa orădeană, nu a rea
lizat nici o victorie !). Clasa
ment : 1. C.S. Satu Mare, 2. 
C.S.Ș. Oradea, 3. C.S.Ș. Bucu
rești, 4. C.S.M. Baia Mare, 5. 
Progresul București, 6. Viitorul 
București.

Astăzi, tot in sala Floreasca 
II, are loc proba de spadă, iar 
duminică se desfășoară proba 
de sabie.

Nicoleta ALDEA
Satu 

Iudita 
Marta 

care

TENIS CLUB BUCUREȘTI
VĂ INVIIĂ

Terenurile de tenis apar- 
ținînd Tenis Clubului Bucu
rești (calea Plevnei nr. 65) 
au fost transformate în o- 
glinzi de gheață și puse Ia 
dispoziția tuturor amatorilor 
(mari și mici) de a-și petre
ce orele libere în mod plăcut 
și reconfortant. Intrarea este 
gratuită.

AȘA IȘI CREȘTE TENISUL ROMÂNESC
PERFORMERII SĂI DE MÎINE ANCHETA

• Concluzii
De mai multe ori, de la căde

rea cortinei deasupra sezonului 
în aer Liber, coloanele ziarului au 
fost dedicate uneia din probleme
le stringente ale tenisului autoh
ton : creșterea „schimbului de 
mîine". Un sondaj în activitatea 
secțiilor de performanță, privind 
modul în care acestea îndepli
nesc munca de pregătire și se
lecție a tinerelor cadre, de for
mare a unor jucători capabili să 
promoveze curînd în eșalonul 
fruntaș al acestei discipline spor
tive.

Etapele anchetei noastre au in
clus principalele cluburi bucureș- 
tene, 
trele 
pondere : 
Tîrgoviște. 
investigate 
mică sau 
preocuparea pentru această acti
vitate. Secțiile au grupe de copii 
și juniori, în general conduse de 
antrenori specializați, în care 
principiile selecției lărgite și con
tinue sînt aplicate în mod îndea
juns de susținut. Dacă însumăm 
cifrele publicate pentru toate a- 
ceste grupe de perspectivă, ajun
gem la totalul de peste 1 000 de 
tinere „rachete", care au fost 
testate în cursul acestui sezon. 
Adăugind la acestea și pe cele 
existente în secțiile care n-au 
fost vizate în mod special (cum 
sînt Constanța, Galați, Arad, O- 
radea, Cîmpia Turzii, Tg. Mureș, 
Timișoara, Brăila), cifra s-ar pu
tea dubla. Există, așadar, o lar
gă platformă de pe care pot fi 
lansate talentele noi, acei copii 
și juniori capabili de progres. 
Faptul este evident.

Pentru ca toată această muncă 
să fie încununată cu roade (și 
n-a fost întotdeauna așa, pînă 
acum) este nevoie însă ca două 
principii de bază să fie riguros 
respectate. Aceste principii sînt :

— continuitatea ;
— eficiența.
în privința primului, lucrurile 

sînt cît se poate de clare. Activi
tatea de formare a cadrelor nu 
trebuie să aibă .,goluri'*, nu su
feră întreruperi în timp. A fost, 
credem, pregnant expus cazul 
clubului Steaua, cu o secție de 
tenis avînd în trecut merite deo
sebite în ridicarea de tineri ju
cători, care prezintă actualmente 
o periculoasă stagnare, ce se cere 
neîntîrziat remediată. La „Tot 
înainte", clubul pionierilor bucu- 
reșteni, pe lîngă succese ale vîr- 
furilor de performanță 
surorile Lucia și Maria 
campioane de dublu la 
impresionează neplăcut 
muncii în profunzime, ____
s-a vădit și prin absențe nemoti
vate în întrecerile republicane 
pentru copii. Nu vom relua aci 
și alte exemple de acest fel. Tre
buie reținut doar că pregătirea 
„schimbului de mîine" nu se poa
te face decît cu consecvență, fără 
abdicări de moment sau delăsări 
de orice fel.

Cum poate deveni și EFICIEN
TA această muncă ? Evident, răs
punsul ține de un domeniu de 
strictă specialitate, depășind te-

precum și citeva din cen- 
provinciale cu deosebită 

Cluj-Napoca, Brașov, 
Fiecare din unitățile 

și-a dezvăluit, în mai 
mai mare măsură,

La inceput de sezon

fi unele puncte de
matica anchetei 
impieta asupra 
tice și metodice 
nisului nostru, nu putem să pier
dem din vedere însă că rezulta
tul investițiilor de cunoștințe și 
potențial făcute de ei în masa 
tinerilor sportivi pe care i-au 
pregătit, în ultimii ani, nu se a- 
rată suficient pentru a alimenta 
loturile reprezentative ale țării, 
rămase descompletate.

Remedierea acestei stări de lu
cruri a început, cu ceva mai mult 
de un an în urmă, prin crearea 
Centrului republican de pregătire 
și perfecționare de pe lîngă 
F.R.T. Aici, sub conducerea di
rectă a antrenorului federal Ale- 
xe Bardan, lucrează un 
antrenori (V. Serester — 
coordonator, Ecaterina 
Gh. Boaghe, Al. Bădin) 
în principal pe rezolvarea aces
tor probleme. Socotim totuși că 
activitatea acestui Centru nu tre
buie, în nici un caz, să se sub
stituie celei de club, unde rămî- 
ne grosul muncii de efectuat. Fede
rația —- prin Centrul ei speciali
zat — nu poate decît să urmă
rească și să îndrume activitatea 
antrenorilor de club, care rămîn 
principalii făuritori de cadre.

Poate că baza de formare și 
selecție a tinerilor jucători s-ar 
putea lărgi și mai mult “ 
te forțele existente ar 
și îndreptate în acest 
gîndim astfel la atîția 
pricepuți (unii ajunși 
pensionării, dar capabili încă de 
activitate) care stau „pe tușă". 
Sau alții — antrenori activi — 
care pot da mai mult, dacă li se 
oferă prilejul și condițiile pentru 
aceasta. Așa sînt C. Caralulis, M. 
Bădin, G. Cobzuc, I. Racoviță, A. 
Schmidt, C. Chivaru, P. Ursan, 
R. Turușanco și lista nu se o- 
prește aci.

Deși aparent n-ar fi direct le
gată de această problemă, noua 
concepție care se vădește în con
ducerea tehnică a echipei națio-

noastre. Fără a 
activității teore- 
a pedagogilor te-

grup de 
antrenor 
Roșianu, 
profilați

dacă toa- 
fi reunite 
scop. Ne 
antrenori 

la vîrsta

perspectivă
nale de seniori stă nemijlocit în 
incidența aceleiași. „Naționala" 
are nevoie de forțe noi, mereu 
aduse la randamentul maxim. 
Iar dacă Ștefan Georgescu, că
pitanul ne jucător al echipei de 
„Cupa Davis", renunță Ia un ju
cător consacrat ca Traian Marcu, 
pentru a face loc tînărului Jean 
Bîrcu — la ultima selecție —, 
aceasta denotă nu numai curaj 
și dexteritate dirijorală, ci și o 
bună viziune în perspectivă.

Un instrument stimulativ de 
prim ordin este COMPETIȚIA. 
Asupra acesteia s-au îndreptat, în 
ultima vreme, critici îndreptățite. 
Trebuie găsite formule competi- 
ționale noi, capabile să angrene
ze mai mulți jucători, în special 
elementele tinere, de la categori
ile de copii pînă la cea de tine
ret. Pentru ultima — eșalonul de 
formare a lotului de „Cupa Ga
lea" — pot fi instituite și com
petiții speciale. Un nou sistem 
de clasificare, pe bază de punc
taj, pus la zi în funcție de ulti
mele rezultate ale jucătorilor 
(după modelul Marelui Premiu 
FILT), va ajuta și el la stimu
larea acestora. Fiindcă un lucru 
nu trebuie uitat : nu prin „lichi
darea" vechii generații de tenis- 
mani vom ridica pe cea nouă, 
ci printr-o activă concurență în
tre ele și printr-un permanent 
schimb de experiență.

Nu vrem să ne însușim, în 
mod gratuit, meritul unor desco
periri de căi noi în acest dome
niu, fiindcă știm prea bine că 
ele sînt de pe acum studiate și 
prospectate de forurile compe
tente. Fie ca aceste căi să în
semne, cu adevărat, metodele e- 
ficiente pentru reclădirea acelei 
piramide (riguros geometrice) a 
tenisului românesc, capabil de a 
obține noi performanțe 
oase, pe plan intern și 
țional.

darul 
din ul 
încărci 
atras 
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tului 
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S-A ÎNCHEIAT turul
DIVIZIEI A LA POPICE

(cum sînt 
Romanov, 
senioare), 
limitarea 
ceea ce

Petrolul Băicoi
revelații

(f)
ale

și Gloria București (m)
sezonului de toamnă

INCA 0 ȘANSA PENTRU PATINATORII DE VITEZĂ!
Aminate in sezonul trecut din 

cauza condițiilor meteorologice 
nefavorabile, campionatele repu
blicane de patinaj viteză, rezer
vate seniorilor, au fost reprogra- 
matc pe pista naturală a lacului 
Ciucaș din Tușnad după cum ur
mează : 25—26 decembrie — fina
lele probelor de sprint ; 29—30
decembrie — poliatlonul feminin 
și masculin. Prin urmare, actua
lul sezon demarează cu întreceri 
de natură să supună unei serioa
se verificări potențialul fizic și 
tehnic al celor mai valoroși vi- 
teziști ai țării.

După cum se 
numărului mare 
în ultima vreme 
avut la bază un ________ ,_____
de instruire și selecție a viitori
lor performeri, ajungîndu-se ca 
în spatele celor cîțiva sportivi 
fruntași să nu existe nimic sau 
aproape nimic. Cunoscînd cauze
le declinului, biroul federal a 
luat o serie de măsuri eficiente, 
printre care la loc prioritar s-au 
situat consolidarea secțiilor de 
performanță, îmbunătățirea bazei 
materiale, perfecționarea cadrelor 
tehnice și programul de instruire 
a loturilor naționale, patinajul 
intrînd, de anul trecut, în circui-

știe, în pofida 
de practicanți, 
patinajul nu a 
temeinic proces

tul pregătirilor olimpice, pentru 
că s-a considerat că viteziștii au 
reale resurse pentru a se afirma 
în arena internațională. Așadar, 
este de așteptat ca la apropiatele 
confruntări de pe „inelul de 
gheață- din Tușnad să avem un 
prim răspuns din partea sporti
vilor și al antrenorilor respectivi 
asupra felului în care au înțeles 
să materializeze posibilitățile e- 
xistente. Acest răspuns îl aștep
tăm mai ales din partea membri
lor lotului olimpic, care au bene
ficiat de condiții ontime în tot 
timpul verii.

Traian IOANIȚESCU

Odată cu 
restante din _ . .
încheiat întrecerile primei jumă
tăți a campionatului Diviziei A 
la popice. O remarcabilă evoluție 
au avut în turul competiției e- 
chipele Petrolul Băicoi — prima 
clasată în seria sud la femei — 
și Gloria București — care în 
urma victoriei obținute la Ploiești 
în ultimul joc a ocupat locul I 
în seria sud la * ” ' ~
lalte două serii, 
în clasamente 
Cluj-Napoca (f) 
Tg. Mureș (m).

iată rezultatele meciurilor res
tante din etapa a VUI-a. FEMI
NIN • Voința Ploiești — Laro- 
met București 2433 — 2540 p d 
(scor individual 1—5) • Voința
București — Rapid București 
2404 — 2407 (3—3) « Voința Ga
lați — Voința Constanța 2451—2344 
(4—2) • Gloria București — Me
trom Brașov 2563—2353 (5—1) •
Voința Tg. Mureș — Voința Cra
iova 2457—2314 (4—2). -----------------
• Aurul Baia Mare 
Cluj-Napoca 5559—5384 
Bice de la Aurul a 
nou record al arenei, 
(v.r. 985) • Tehnometal București 
— Rulmentul Brașov 5262—5222 
(3—3) • Petrolul Teleajen Plo
iești — Gloria București 5414—5557 
(3—3) • Voința București — Da
cia Ploiești 5108—4942 (5—1) «
Metalul Hunedoara — Electromu
reș Tg. Mureș 5176—5044 (5—1).

Clasamentele seriilor după în
cheierea turului : FEMININ —

disputarea meciurilor
etapa a Vlll-a, s-au

bărbați. în cele- 
pe primele locuri 
se află Voința 

și Electromureș

MASCULIN
— Voința 

(5-1). I. 
stabilit un 
cu 992 p d

Ploieșt 
de iul 
localii 

compel 
au c 

un

seria sud : 1. Petrolul Băicoi 16 p, 
2. Laromet București 14 p, 3. Vo
ința București 10 p (12670 p d in 
meciurile '
București
Brașov 8 
București
București 
Ploiești 8
lăți 8 p
stanța 0 p. Seria nord : 1. Voința 
Cluj-Napoca 14 p, 2. Voința Cra-

din deplasare), 4. Rapid 
10
P
8
8
P . - ------—
(9402), 10. Voința Con-

box r„°
din 
res 
din 
ale 
ție,
moașe, 
surpriza. A 
tat a avut 
pion Ion I 
Leonti n (Pi 
toria lui L 
o frumoaso 
dor (Rafin 
(St. r. Bra 
Plopeni). i 
« SELECȚI
B. C. GăTB|| 
dut, la ace 
liștii clujer 
propriu. Sp 
au luptat 
tatorilor ui 
calitate. S 
Gh. Plâieș 
Butiseacă 
oaspeților.
LOTUL N, 
participat 
Craiova, îr
C. F.R. Timi 
I.R.A. Craio

5.
6.

p (12272), 5. Metrom 
(12085), 6. Olimpia

p (12024), 7. Gloria 
p (9921), 8. Voința
(9581), 9. Voința Ga-

iova 12 P (11915), 3. Voința Ora-
dea 12 P (11807), 4. Voința Tg.
Mureș 12 p (9757), 5. C.S.M. Re-
șifa 10 P (12149), 6. Hidromeca-
nica Brașov 10 p (9545), 7. Re
cord Cluj-Napoca 10 p (7325), 8. 
Voința Timișoara 6 p, 9. Derma- 
gant Tg. Mureș 4 p, 10. Textila 
Timișoara o p. MASCULIN — 
seria sud : 1, Gloria București 
14 p (26779), 2. Constructorul Ga
lați 14 p (20724), 3. Petrolul
Băicoi-Cîmpina 12 p, 4. Petrolul 
Teleajen Ploiești 11 p, 5. Voința 
București 10 p (25596), 6. Olimpia 
București 10 p (20620), 7. Rulmen
tul Brașov 8 p, 8. Dacia Ploiești 
4 p (24817), 9. Rafinorul Ploiești 
4 p (24531), 10. Tehnometal Bucu
rești 3 p. Seria nord : 1. Electro
mureș Tg. Mureș 12 p (26298) 
Voința Cluj-Napoca 12 p 
“ Aurul Baia Mare 12 p

Metalul Hunedoara 12
C.F.R. Timișoara

6. Progresul Oradea
7. Olimpia Reșița 8
Unio Satu Mare 8 _____,,
Voința Tg. Mureș 4 p, 10. Der- 
magant Tg. Mureș 2 p.

3.
4.
5.

3.

10
10 
P 
P

2. 
(25795), 
(20706), 
(19968), 
(19967), 
(19953),

P 
P 
P 
(20149), 8. 
(19892), 9.

A
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• Actualul sezon a fost inau
gurat joi cu tradiționalul concurs 
dotat cu „Cupa Harghita". Cîte- 
va rezultate : 500 și 1 ooo m - 
Coroș ---------- ~
1:27,6 ; __ ___
(Voința M. Ciuc) 1:51,9 ; 500 
1 000 m juniori I — r;_
(C.S.S. Cluj-Napoca) 44,6 și 1:31,6; 
500 m junioare II — Eva Molnar 
(C.S.S. M. Ciuc) 51,8. întrecerile 
au constituit o utilă verificare a 
pregătirilor efectuate în vederea 
campionatelor. (V. Pașcanu — 
coresp.).

(I.E.F.S.
1 000 m

V.
Buc.) 42,2 și 
— Eva Szigcti 

, ::j șî 
— N. Jenei

LONDIȘni ȘI SĂRITORII AU TOST LA ÎNĂLȚIME
(Urmaie din pag. 1)

Miercurea Ciuc, Vatra Dornei, 
Roman și București —, dar a 
reliefat și unele deficiențe. Cea 
mai gravă ni se pare absența 
fondiștilor din Sinaia și Bușteni, 
cîndva pepiniere ale schiului de 
performanță.

La sărituri — o surpriză plă
cută. Deși trec de mulți ani 
prin dificultăți, inimoșii antre
nori A. Munteanu (C.S. Șc. 
Brașovia), I. Birlă (Dinamo Bra-

șov) și FI. Voinea (A.S.A. Bra
șov) au reușit să prezinte un 
lot de tineri dintre care cei mai 
mulți au demonstrat frumusețea 
acestui sport prin sărituri „cu
rate".

Rezultate :
1. D.
2. P.
3. A.

Fond : seniori (15 
Drăghici (A.S.A.) 

Ciobanu (Dinamo)
Percioc (Dinamo) 

senioare (5 km) : 1. Lu-

km) : 
51:32, 
51:55, 
53:12 ;
cia Percioc-Barabaș (Tractorul) 
19:43, 2. Lucia Benga (Tracto
rul) 20:25, 3. Elena Tișcă (Trac
torul) 20:31 ; juniori (10 km) :

1. I. Cimpoia (A.S.A.) 34:25, 2.
1. Rus (Dinamo) 29:44, 3. Gh.
Pelin (Dinamo) 36:05 ; junioare 
(3 km) : 1. Mimi Oncioiu (Bra
șovia) 11:40, 2. Maria Toma
(Lie. Predeal) 11:57, 3. Pirosca 
Abos (C.S. M. Ciuc) 12:07 ; sări
turi : seniori : 1. C. Buzoi (Di
namo) 225,5 p (51,5 — 52 m).
2. Gh. Gerca (Dinamo) 221.5,
3. I. Hosu (A.S.A.) 207.2 p ;
juniori : I—2. L. Balint (Dina
mo) și O. Clicreiu (Brașovia) 
185.9 p (34.5 — 35 m, respectiv 
35,5 — 34 m).

ROMÂNIAFILM prezintă „RlUL CARE URCA
Ministerul
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ME1ZENR/CU : GHEORGHE COZORICT, VALERIA SECJU, GHEORGHE 
DUMITRESCU. EMANOIL PETRUT, OLGA BUCATARU, NINETA GUS 
GULESCU, AUREL GRUȘEVSCHI, BORIS GAVLIȚKI, ADINA POPES- 
in studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București"
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ori am ascul- 
■^nri justifi-
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Punctul x>e

de mai mulți ani a devenit o 
adevărată pepinieră a înotului 
românesc, dominînd competi
țiile speranțelor, a preferat 
să-și trimită copiii — la ace
leași date cu „Cupa Carpați“ 
— la un modest concurs în 
Polonia (!). Și mai supărător 
a fost exemplul clubului Di
namo București, unde activea- 

mai bune 
din țară, 
pur și 

o com- 
trebuiau 

s-au

I
I
I

foruln însă,
a făcut efor- 

— la finele 
e pregătire — 

internaționa- 
rpați“ pentru 

ani (și mai 
F.R.N.“ pen- 

eniori, ambele 
condiții exce- 
[are. Majorita- 

și recordma- 
onorat prin 

nu numai a- 
•espective ; al-

ză cele 
înotătoare 
Ignorînd 
simplu 

în care 
dovedească cum 

în lunile de toamnă 
și făcut-o colegii lor 

Costca, Anca Mi- 
Daniela Georgescu, 

Hoțescu, ion Miclăuș

petiție 
să dw«» 
pregătit 
(cum au 
Bunaciu, 
clăuș), 
Camelia 
au preferat o deplasare obo
sitoare în Cehoslovacia, unde 
au aflat că... întrecerile de la 
Baia Mare nu au 
start nici unul din 
cehoslovaci invitați ! 
unii se plîng că nu 
concura, iar atunci cînd li se 
oferă asemenea prilejuri le 
ocolesc ! Pînă cînd ? Desigur 
F.R.N. are un cuvînt de spus.

avut la 
înotătorii 

Astfel, 
au unde

Oradea, care A. VASIUU

ÎÂ7E SPORTURILES

I
I
I
I
I
I
I
I

Turul Diviziei A
in fapte și idei

„TOAMNA PROMOVATELOR"-0 FIRAVĂ PROMISIUNE
9 Pentru a se împlini, la primăvară e absolută nevoie 

de un salt calitativ!
Astă-varâ, cînd Petrolul, C.S. 

Tîrgoviște și F.C. Olimpia Satu 
Mare reveneau în prima divi
zie — după lungi sau scurte 
absențe — antrenorii acestor 
echipe au făcut unele declara
ții realiste. Le redăm pe cele 
mai semnificative : • VALEN
TIN STĂNESCU : „Marea ve
detă a echipei noastre este tine
rețea. Am ajuns prin muncă in 
„A" și întregul echipaj este dis
pus să nu se menajeze nici de 
acum încolo" • NICLOAE PRO- 
CA : „Dacă vom depăși cu bine 
șocul contactului cu prima di
vizie, lucru care depinde mai 
ales de încrederea jucătorilor 
in forțele proprii, sînt convins

că vom reuși să infirmăm pro
nosticul acelora care dc pe acum 
ne cred victime sigure" • 
GHEORGHE STAICU : „Olimpia 
vine in Divizia A nu numai cu 
ambiția de a fi absolvită de 
retrogradare, ci, mai ales, cu 
dorința de a se face remarcată 
calitativ, ca joc, intre celelalte 
competitoare..."

Acum, la jumătate de drum, 
se cuvine să vedem ce au rea
lizat promovatele — pornind de 
la propria lor condiție — și ce 
„restanțe" au ele pentru sezo
nul de primăvară. Facem a- 
ceastă cîntărire în ordinea locu
rilor ocupate de echipe în cla
samentul de toamnă.

6. F. C. Olimpia 17 8 2 7 25-23 18 p

0 amplă acțiune lansată 
de ziarul nostru

IL CONCURS 
E a școlii de 
il acesta la Ko- 
ngâtori) a ofe- 
nt : 1. Italia II 
) 2:24,55 ;

lancu) 
drea —

2. 
2:24,97; 
Muntea-
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□ pid București, 
'. Craiova. Me-

ptări pentru 
sport scoa- 

urile vacan-

stor sportiv 
tletism ;
r sportiv cu
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stică ;
ner electro
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jfj/criere și
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ire de spe-

iimum 3 ani 
învățămînt, 
prevederi- 

și Decfeiu-

criere — 25
i pînă la 
; și dosarul
ii suplimen

ta telefon
ni Centrului 
icurești, bd. 
(sector 3.

ELE"
Naționale

jlheorghe 
Nicolae

rnuNEL
Li GIN-
I realizat

ciurile tinerilor boxeri au plăcut spec
tatorilor. (V. Popovici — coresp.).

GIMNASTICA
dernă Politehnica București a efec
tuat recent un turneu în R.P. Bul
garia, în cadrul căruia a întilnit pe 
Akademik Sofia. In disputa pe echi
pe au cîștigat gazdele, cu 185,80— 
185,15. La individual compus prima 
s-a clasat Stepanka Ivanova (A), iar 
pe locul secund — Marcela Costericâ 
(P). La exercițiul cu minge, gimnasta 
Costericâ a ocupat locul I, iar la 
exercițiul cu coardă — locul II. De 
asemenea, la exercițiul cu cerc două 
sportive bucureștence au 
locurile 2 și 3, respectiv 
Hope și Ileana Drâgulin. 
pm o ECH,PA
■ vLV a întreprins un _____  ...
Cehoslovacia unde a susținut doua 
partide. In prima a învins pe Slavia 
Praga cu 12—10, iar în cea de a do
ua a terminat la egalitate cu selec
ționata de juniori a Cehoslovaciei : 
10-10.

TENIS

ocupat 
Adriana

ORADEA 
turneu în

MEMORIALUL „MARIN 
ViZiRU" a continuat în 

sala Steaua cu partidele din turul 
4 la simplu : O. Vîlcioiu — FI. Ma
nea 6—1, 6—7, 6—2 ; A. Leonte — C. 
Dumitrescu 4-6, 6-1, 6-1 ; L. Țiței
— B. Almăjan 6—4, 6—3 ;■ C. Popovici
— L Moncaș 6—4, 6—3. De la aceas
tă fază, întrecerile continuă în sis- 
tem-turneu și iată primele rezultate : 
O. Vîlcioiu — A. Leonte 6—1, 
6—2 ; L. Țiței — C. Popovici 6-0, 
6—2. (S. lonescu — coresp.).
SCHI BIATLON „LRAMS^J?_
TANTE înaintea inaugurării sezonului: 
M inodora Munteanu de la C.S.U. 
Oradea la I.E.F.S., N. Veștea de la 
C.S.U. Oradea la Steagul roșu Bra
șov, C. Szabo de la C.S. $c. Miercu
rea Ciuc la Dinamo Brașov, A. Al
bert de la Steagul roșu Brașov la
A.S. Armata Brașov, Anemarie Ver- 
hazi de la Steagul roșu Brașov la
Universitatea Cluj-Napoca, V. Bâje- 
naru de la Constructorul Cîmpulung 
Moldovenesc la A.S. Armata Brașov, 
Oh. Keresi de la C.S.U. Oradea 
A.S. Armata Brașov.
VOLEI VXA 
viziei A s-a disputat 
Și a opus formațiile ________ _____
«tractorul Brâila și Universitatea Cra
iova. Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 3-1 (8, -5, 11, 8).

6-7,

la

partida res- 
din cadrul Di- 
ieri la Brâila 

masculine Con-

LOT» - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ’ Luni 26 și marți 

27 decembrie 1977 — ultimele zile 
cînd vă mai puteți procura bile
te ta prima tragere obișnuită 
Pronoexpres ce va avea Ioc 1a 28 
decembrie a.c. după o nouă și 
atractivă formulă tehnică.

cît mai
multe șanse 
cîștiguri ale

Participînd cu 
bilete, aveți mai 
a obține marile 
cestei trageri !

multe 
de

NUMERELE __________
LA TRAGEREA LOTO DIN 

23 DECEMBRIE 1977

EXTRASE

Extragerea I : 18 8 14 44 71 2 70 
35

Extragerea a Il-a: 77 27 30 28 89 
73 53 29 57

Fond total de cîștiguri : 808.358 
lei, din care 231.160 lei report la 
categoria I

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : in mu
nicipiul București de la 3 ianuarie 
pînă la 23 februarie 1978 ; în țară 

* J 5 pînă la 23 fe- 
prin mandate 

cu data de

4

de la 6 ianuarie 
bruarie 1978. iar 
poștale înce~»înd 
ianuarie 1978.

CIȘTIGURILE 
SPE7I V4D

DIN 18 DE 'E
Faza I

25% a 42.747 
a 13.613 lei 
lei ; cat. 4 : 
5 : 183.50 a 
a 100 lei.

Faza a II-a : cat. B : 4
25% a 1.250 iei ; cat. C _______
1.000 lei ; cat. D 504.50 a 100 lei.

Faza a III-a : categoria N : 2,25 
variante a 10 000 lei sau la alegere 
o excurs e de două locuri în R.S. 
Cehoslovacă sau R.D. Germană și 
diferența în numerar ; cat. O : 
8.25 a 1.000 lei ; cat. P : 559.50 a 
100 lei ; cat. Z : 60 a 400 lei.

Cîștigurile de la categoria 1 în 
valoare de 4° 747 lei fiecare au 
fost obținute A^rel Ștefan din 
Oltenița și Gheorghe Guță din 
BtlCUl'CȘtx.

6

TRAGERII
LOTO-2 
B3RIE 1978

ia 1 : 2 variante 
categoria 2 : 5,75 

3 : 16 a 4.892 
lei ; cat.
6 : 1.781

ca.'/o
" Iei ;

; cat.
51 75 a 1.268

200 lei ; cat.

variante 
: 5,25 a
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Sătmărenii au probat, încă 
din start, disponibilitățile știute 
de noi în anii 1974—1976, cînd 
au mai activat în „A“. Echipă 
cu compartimente echilibrate, 
cu tehnicitate apreciabilă, Olim
pia a „scos colții" în deplasare, 
unde și-a pus „pe jăratec" ad
versari cu cărți de vizită ono
rante. Mai întîi pe „Poli" Timi
șoara (Dembrovschi a înscris 
golul victoriei în min. 87 !), a- 
poi pe A.S.A. și in final pe 
campioni (pe care i-a condus o 
bună parte din joc). Pierzînd 
totuși aceste intilniri, sătmăre
nii au trebuit să se consoleze 
cu aplauzele și eu bunele apre
cieri la adresa evoluției lor.

11. F. C. Petrolul
Cînd judeci bilanțul petroliș

tilor nu se poate să faci abstrac
ție de faptul că jumătate din 
echipă este formată din jucători 
debutanți, cei mai mulți găsin- 
du-se in apărare (exceptîndu-1 
pe portarul Constantin). Aceas
tă inimoasă trupă, cu un nucleu 
experimentat la mijlocul tere
nului (Angelescu — Cozarec — 
Fl. Dumitrescu), a evoluat fru
mos pe gazon, a muncit enorm 
(este echipa care a alergat poate 
cel mai mult în acest campio
nat), căutînd să învingă și 
handicapul, să recunoaștem, al 
unei grele programări. F.C. Pe
trolul s-a lovit mai întîi de 
A.S.A. (0—0, acasă), apoi a re
cuperat punctul la Reșița. Dar 
„valul Stelei" a zdruncinat-o, 
elanul elevilor lui Valentin 
Stănescu și Alexandru Fronea 
neputind avea ciștig de cauză 
In fața unei echipe mature, cu 
nume consacrate.

Un mare ciștig ai echipei pre
gătită de Gh. Staicu și St. 
Czako : forța de penetrație a 
jucătorilor care vin din liniile 
dinapoi — Smarandache (3 go
luri), Kaizer (3), Sabou (3) și 
Both I — golgeterul formați
ei (7).

Minusuri relevate : • Randa
ment scăzut al liniei de atac. 
• O insuficientă putere de con
centrare și mobilizare în unele 
jocuri de acasă (vezi egalul cu 
C.S. Tîrgoviște) • Inconstanța 
manifestată de Kaizer și Helvei, 
ale căror posibilități sînt cu 
mult mai mari decît unele pres
tații ale lor • Rezerve care nu 
sini Ia valoarea titularilor.

17 6 4 7 22-21 16 p

la momentul atacului. Ea rezol
vă sarcinile apărării, supunîn- 
du-se unei riguroase discipline 
tactice (jucătorii din liniile din 
față fac presingul necesar, se 
grupează rațional în treimea 
proprie), dar ofensiva (în ciuda 
calităților individuale ale junio
rilor Isaia, ale lui Sava, Mari
nescu sau Greaca) n-are forță 
de concretizare. Pentru că ac
țiunile sînt purtate mai mult 
individual, atacanții nu se spri
jină reciproc și nu sînt spri
jiniți de cei din linia a doua, 
rămași departe de poarta ad
versă. Antrenorul Nicolae Pro- 
ca are mult de muncit în a- 
ceastă iarnă cu formația sa, ale 
cărei posibilități sînt nevalorifi
cate încă.

★
Relevînd în această succintă 

analiză a comportării promova
telor efortul aprecaibil pe care 
l-au depus ca să depășească 
marile dificultăți izvorîte din 
condiția loturilor lor (cu nume
roși jucători debutanți sau cu 
o experiență competițională re
dusă), trebuie să spunem că 
returul din primăvară va fi 
pentru ele mult mai greu, o- 
biectivul lor de a rămîne în 
prima divizie reclamînd — din 
această iarnă — muncă, serio
zitate, autodepășire permanentă 
în procesul de instruire.

Steliun TRANDAFIRESCU

După cum am mai anunțat, 
ziarul nostru a lansat o am
plă acțiune în vederea desco
peririi unor elemente tinere, 
dotate pentru fotbal. Rea
mintim că această inițiativă 
vizează jucători cu aptitudini 
care nu sint legitimați la 
cluburi și asociații sportive 
din eșaloanele A, B și C ale 
fotbalului nostru.

Sperăm ca dintre miile de 
dispute anonime, inter-ciase, 
intersecții, din campionatele 
județene și municipale, prin
se sub semnul marii compe
tiții naționale „Daciada", să 
răsară — prin sprijinul dv., 
aflați in postura de selecțio
neri — veritabile talente pen
tru „lansarea" lor în circui
tul fotbalului de performan
ță-

Stimați iubitori ai fotbalu
lui ! Așteptăm ca din scriso
rile — care vor purta men
țiunea „TINERE TALENTE 
FOTBALISTICE" — antreno
rii să poată tria cit mai mulți 
și justificați aspiranți la a- 
firmarea fotbalistică.

Ceea ce a mai atras atenția 
la această formație este faptul 
că ea a avut un pronunțat spi
rit ofensiv (acasă și în depla
sare), deținind in acest sens 
recordul de șuturi al Diviziei 
A : 303 la poartă (136 pe poar
tă, din care 40 în jocurile din 
deplasare). Raportind însă a- 
ceastă cifră la golurile marca
te, ajungem la latura negativă, 
dacă poate fi numită așa, a po
tențialului ofensiv ai echipei 
ploicștene : insuficientă precizie 
și un coeficient scăzut de pe
riculozitate al tirului Ia poartă.

F.C. Petrolul are însă resurse 
să se autodepășească. Neuitatul 
meci dramatic cu F.C. Argeș, 
la Pitești (printr-un joc exce
lent a egalat în două rînduri, 
dar a pierdut cu 3—4, în ulti
mele 4 minute !), ca și alte evo
luții bune furnizează reperele 
cele mai indicate pentru pre
gătirea viitorului și a atit de 
dificilului sezon de primăvară.

Campionatul republican de juniori

CONSUMATOART Df lOADIJfil fĂRĂ ACOPIIIII1E.„

15. Clubul sportiv Tîrgoviște 17 6 4 7 15-22 16 p
Agoniseala de puncte rea

lizată de formația antrenată 
de Nicolae Proca și Petre Ga
vrila poate fi considerată o 
performanță atunci cînd ataci 
prima divizie doar cu doi-trei 
jucători experimentați : porta
rul Coman, mijlocașul Tătaru 
și atacantul Neagu (care a ju
cat destul de puțin). Restul 
componenților sînt debutanți, 
cu inerente minusuri — lipsă 
de experiență sau de valoare,

la nivelul formațiilor închegate, 
cu vechi state de serviciu în 
primul eșalon. In aceste condi
ții, prin ce s-a definit jocul 
tîrgoviștenilor în sezonul care 
s-a încheiat ? Dincolo de lău
dabila putere de mobilizare și 
de concentrare în momentele 
cele mai grele (meciul cu A.S.A., 
F. C. Petrolul, F. C. Olimpia 
etc.), menite să compenseze 
lipsa valorică de ansamblu, C.S. 
Tirgoviște rămine descoperită

GESTUL BĂTRÎNULUI ANTRENOR...
11 La un mijloc de săptă- 
1 j mină, în mica tribună a sta- 
j dionului Metalurgistul din 
■ | Cugir a apărut un spectator 
j1 insolit. „Statul major" for- 

mat din Ghiță Văduva, pre- 
| > ședințele secției, Nicolae 
i' Moldovan, secretarul ei, și 
' antrenorul Alexandru Pașca- 

nu, cu ochii pe „băieți", îl 
[ i ignora complet pe bărbatul 
i acela care își făcuse parcă 
] din borul pălăriei un para- 
i van pentru asigurarea incog- 
'! nitoului. Cînd antrenamentul 

s-a terminat, spectatorul a 
'i coborît din tribună. „loan 

Costca !“, s-a recomandat.
Pașcanu a priceput repe- 

de, tresărind. Primul lui pro- 
i [ fesor, azi pensionar, cel care 

i-a mai plămădit lingă po
dul Grant și pe Grăjdeanu, 
Băluță, Ion lonescu, Dumi- 
triu II, Dumitru, Neagu, 
Marian Popescu, făcuse cale 
lungă, pe spezele lui, neche
mat de nimeni, ca să fie a- 
proape, într-un ceas de cum
pănă, lingă un fost elev. 
Căci antrenorul debutant 
Pașcanu „făcuse" doar vreo

9 puncte și „turul" trecuse 
de prima lui jumătate.

Ce a mai îndesat, într-un 
răstimp scurt, fostul dascăl i[ 
în sacul învățăcelului său ? | > 
I-a consolidat încrederea în , [ 
perspectiva fotbaliștilor săi, j, 
bine selecționați și bine an- 
trenați. A retușat puțin așe- 
zarea în teren, fixînd bine ,1 
un „libero" în faza de apă- i[ 
rare. L-a povățuit pe junele ,i 
antrenor să fie drept și cum- i ; 
secade, dar nu tolerant cu 
elevii săi. i [

Dar, în conștiința unui |i 
discipol, gestul în sine al ij 
lui loan Costca a însemnat 
mai mult decît toate pove- ij 
țele bune dintre două ire- i, 
nuri. A înțeles definitiv că 
adevărata pasiune trece '! 
granițele înguste ale norme- 1 
lor administrative, ale inte- \ 
resului materia!.

Ion CUPEN
P.S. După vizita inopinată, 1[ 

benevolă, a bătrînului an- 
trenor, performanța Meta- j' 
lurgistului Cugir a crescut. >[ 
Să fie oare o simplă în- / 
tîmplare ? '[

In grupul celor 8 lideri ai cam
pionatului republican al juniorilor 
și școlarilor se află echipe care 
ne-au... obișnuit de ani de zile 
cu evoluții bune, cu rezultate pe 
măsura preocupărilor pentru 
schimbul de mîine de la clubu
rile respective. Este vorba de 
S.C. Bacău, F.C. Brăila, Progre
sul București, Universitatea Cra
iova, F.C. Baia Mare. Neașteptate 
— surprize plăcute deci — ascen
siunile, din toamna lui ’77, a 
unor echipe ca U.M. Timișoara, 
C.S.Ș. Mediaș, Oltul Sf. Gheor
ghe. Dar cum întrecerea celor 
111 formații se află la jumătatea 
„cursei44, șanse mari în disputa 
pentru primul loc din fiecare se
rie au și a doua echipă a Ba
ciului — C.S. Școlar, Liceul 
bucureștean Pajura, F.C. Argeș 
(reprezentanta unui centru puter
nic), „Poli- și Liceul 4 din Timi
șoara, „U* Cluj-Napoca (multipla 
campioană a țării), F.C. Bihor, 
Chimica Tîmăveni (câștigătoarea 
de anul trecut), C.S.Ș. Brașovia, 
A.S.A. Tg. Mureș.

La polul opus, „clienții- per- 
manenți ai unor comportări me
diocre. De foarte multă vreme 
echipe ca Unirea Focșani, Viito
rul Vaslui, S.C. Tulcea, Voința 
București, C.S. Tirgoviște, Mine
rul Motru, Minerul Lupeni, C.S.Ș. 
Jimbolia, Armătura Zalău, Unirea 
Alba Iulia (ca să ne referim nu
mai la cîteva) fac pur și simplu 
figurație în campionat, prezen- 
tind la meciuri jucători fără nici 
o perspectivă. Dar și mai dureros 
este faptul că unele dintre aceste 
echipe sînt reprezentante ale cen
trelor de copii și juniori cărora 
le sint alocate anual importante 
fonduri bănești dar a căror efi
ciență poate fi căutată însă cu... 
luminarea ! In consecință, se 
impun măsuri severe care să 
ducă la curmarea unei asemenea 
stări de lucruri. Poate că acum, 
în... sezonul discutării marilor 
probleme ale fotbalului nostru, 
forul de specialitate va reuși — 
în sfirșit — să rezolve problema 
privind copiii si juniorii ’

L. D.
SERIA I : 1. S.C. Bacău (42-9) 

22 puncte, 2. C.S.Ș. Bacău (34-11) 
19 p, 3. C.S.M. Suceava (17-11) 
15 p, 4. C.S.Ș. Tecuci (16-16) 14 d, 
5. C.S. Botoșani (15-13) 13 p, 6. 
„Poli44 Iași (17-15) 11 p, 7. Liceul 
nr. 2 Iași (11-12) 11 p, 8. C.F.R. 
Pașcani (18-20) 11 p, 9. Rulmentul 
Bîrlad (11-16) 11 p, 10. Ceahlăul
P. Neamț (10-13) 9 p, 11. Viitorul 
Vaslui (12-35) 9 p, 12. C.S.Ș. Gh. 
Gheorghiu-Dej (14-28) 6 p, 13. U- 
nirea Focșani (7-25) 5 p. ® Liceul 
Al. Ioan Cuza Focșani s-a retras 
din competiție.

SERIA a n-a : 1. F.C. Brăila 
(40-13) 22 puncte, 2. Lie. Pajura
Buc. (40-17) 19 p, 3. Steaua
(22-10) 19 p, 4. F.C.M. Galați
(17-9) 16 p, 5. Celuloza Călărași
(17-18) 16 p, 6. Flacăra roșie Buc. 
(14-15) 15 p, 7. Autobuzul Buc.
(12-15) 13 p, 8. C.S.Ș. 2 Buc.
(24-20) 12 p, 9. F.C. Constanța
(13-15) 12 p, 10. Dinamo Buc.
(13-15) 12 p, 11. C.S.Ș. Călărași
(15-20) 9 p, 12. C.S.U. Galați
(15-23) 9 p, 13. S.C. Tulcea (12-28) 
7 p, 14. Voința Buc. (2-38) 1 p.

SERIA a UI-a : 1. Progresul
București (37-8) 23 puncte, 2. T.M.

București (38-9) 21 p, 3. Chimia
Găești (24-21) 16 p, 4. Poiana Cîm- 
pina (26-17) 15 p, 5. Metalul Buc. 
(16-9) 15 p, 6. Rapid Buc. (21-18) 
14 p, 7. Sp. studențesc (17-12) 
13 p, 8. Chimia Tr. Măgurele 
(14-14) 13 p, 9. C.S.Ș. Alexandria 
(22-30) 13 p, 10. Gloria Buzău
(14-16) 12 p, 11. Petrolul Ploiești 
(19-23) 12 p, 12. FI. Moreni (17-29) 
8 p, 13. F.C.M. Giurgiu (10-34) 
5 p, 14. C.S. Tirgoviște (8-43) 2 p.

SERIA a IV-a : 1. Univ. Craiova 
(40-9) 21 puncte, 2. F.C. Argeș
(31-7) 20 p, 3. Pandurii Tg. Jiu 
(33-15) 19 p, 4. Electroputere Cv.
(25-17) 19 p, 5. Dinamo Slatina
(32-10) 18 p, 6. C.S.Ș. Craiova
(31-13) 17 p, 7. C.S.M. Drobeta
Tr. • Severin (30-27) 15 p, 8. Chi
mia Rm. Vîlcea (27-10) 14 p, 9. 
Diema Orșova (17-29) 11 p, io.
Lie. nr. 1 Caracal (16-26) 10 p,
11. Minerul Motru (20-38) 5 p,
12. Minerul Lupeni (7-34) 5 p, 13.
C.S.Ș. Drăgășani (6-61) 5 p, 14.
C.S.Ș. Curtea de Argeș (19-38) 3 p.

SERIA a V-a : 1. U.M. Timi
șoara (31-7) 22 puncte, 2. „Poli*4
Timișoara (21-7) 20 p, 3. Liceul 
nr. 4 Timișoara (29-10) 19 p, 4. Vi
itorul Timișoara (27-5) 17 p, 5.
C.S.Ș. Caransebeș (18-12) 17 p, 6. 
U.T.A. (18-16) 16 p, 7. Rapid Arad 
(18-14) 13 p, 8. C.S.Ș. Gloria Arad 
(15-11) 13 p, 9. F.C.M. Reșița
(16-17) 13 p, 10. C.F.R. Timișoara 
(12-14) 13 p, 11. C.S.Ș. Lugoj
(3-14) 7 p, 12. Strungul Arad (7-30) 
5 p, 13. Gloria Reșița (9-33) 3 p, 
14. C.S.Ș. Jimbolia (5-39) 2 p.

SERIA a Vl-a : 1. F.C. Baia
Mare (47-9) 20 puncte, 2. „U“
Cluj-Napoca (26-9) 17 p, 3. C.S.Ș. 
Baia Mare (34-22) 17 p, 4. F.C.
Bihor (17-9) 17 p, 5. C.F.R. Cluj- 
Napoca (24-16) 15 p, 6. C.S.Ș. O- 
radea (31-24) 15 p, 7. Victoria Că
rei (22-22) 15 p, 8. Gloria Bis
trița (19-14) 14 p, 9. Industria
sîrmei C. Turzii (22-21) 14 p, 10. 
Sticla Turdp (15-22) 12 p, 11. C.I.L. 
Sighet (14-23) 9 p, 12. Olimpia
Satu Mare (11-24) 7 p, 13. Armă
tura Zalău (15-39) 6 p, 14. Mine
rul Cavnic (12-55) 4 p.

SERIA a Vll-a: 1. C.S.Ș. Mediaș 
(37-17) 22 puncte, 2. Chimica Tîr- 
năveni (29-7) 19 p, 3. Liceul nr. 2 
Deva (19-7) 18 p, 4. Metalurgistul 
Cugir (26-18) 17 p, 5. F.C. Șoimii 
Sibiu (20-16) 17 p, 6. C.S.Ș. Pe
troșani (19-24) 15 p, 7. Corvinul
Hunedoara (13-16) 13 p, 8. C.S.Ș. 
Hunedoara (27-14) 12 p, 9. Metalul 
Aiud (33-25) 12 p, 10. Metalul Si
ghișoara (15-23) 11 p, 11. C.S.Ș.
Șoimii Sibiu (12-27) 9 p, 12. C.F.R. 
Simeria (15-36) 8 p, 13. Gaz me
tan Mediaș (10-30) 5 p, 14. Unirea 
Alba Iulia (15-30) 4 p.

SERIA a VUI-a : 1. Oitul Sf. 
Gheorghe (24-8) 15 puncte, 2. C.S.Ș. 
Brașovia (29-12) 18 p, 3. A.S.A.
Tg. Mureș (24-12) 17 p, 4. Nitra- 
monia (29-22) 17 p, 5. Tractorul
Brașov (26-13) 16 p. 6. C.S.Ș. Cris- 
tur (25-16) 14 p, 7. C.S.Ș. Gheor- 
ghieni (21-19) 13 p, 8. C.S.Ș. Tg.
Secuiesc (13-23) 13 p, 9. C.S.Ș.
Tg. Mureș (12-17) 12 p, 10. C.S.Ș. 
Toplița (25-32) 12 p, 11. C.S.Ș. 
Odorhei (13-21) 10 p, 12. C.S.Ș. 
M. Ciuc (16-25) 8 p, 13. Steagul 
roșu (15-33) 8 p, 14. Avîntul Re
ghin (9-28) 5 p.



SHfflTA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. Al P.C.B.

(Urmare din pag. 1)

nirea membrilor ei pentru îm
bunătățirea raselor, aplicarea 
măsurilor zootehnice și sanitar- 
veterinare, realizarea unor lu
crări de ameliorare a pajiștilor, 
folosirea cu maximă eficiență 
a ajutorului acordat de _ stat 
prin repartizarea reproducători
lor de mare valoare zootehnică, a 
semințelor de soi de plante 
furajere, îngrășămintelor chi
mice, furajelor concentrate pen
tru animalele sau produsele li
vrate la fondul de stat.

Comitetul Politic Executiv 
analizat raportul comisiei 
partid și de stat i---------

a 
____ de 

partid și de stat însărcinată 
să examineze actele de indis
ciplină financiară săvîrșite de 
tovarășii Vasile Bumbăcea, Con
stantin Ionescu, Ion Florescu, 
care, prin hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv din 21 XI 1977, 
publicată în presă, au fost sus
pendați din funcții, precum și 
de către Ion Tudose, prim-ad- 
junet al ministrului construcți
ilor industriale. Comisia a con
statat că, prin abaterile săvîr
șite, prin încălcarea prevederi
lor legilor și a hotărîrilor con
ducerii de partid și de stat, cei 
de mai sus au determinat im
portante pagube materiale eco
nomiei noastre naționale.

Constatînd gravitatea vinovă
țiilor dovedite, Comitetul Poli
tic Executiv a hotărît destitui
rea celor in cauză din funcțiile 
de răspundere pe care le-au de
ținut. Totodată, s-a hotărit ca 
guvernul să analizeze în con
tinuare răspunderile ce revin a- 
cestora in legătură cu respecti
vele abateri și să ia măsurile 
corespunzătoare pentru întări
rea ordinei și disciplinei, a răs
punderii și fermității în apli-

carea legilor, în îndeplinirea 
sarcinilor ce revin tuturor ce
lor ce lucrează in economie.

In continuarea lucrărilor, Co
mitetul Politic Executiv a solu
ționat probleme curente ale ac
tivității de partid și de stat.

★
In încheierea ședinței, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, apreciind rezul
tatele bune obținute în activi
tatea Comitetului Politic Execu
tiv în cursul anului 1977, a a- 
dresat membrilor acestuia calde 
urări de sănătate și fericire, 
precum și succes deplin în ac
tivitatea lor viitoare.

Secretarul general al partidu
lui a exprimat, de asemenea, 
sentimente de profundă pre
țuire față de munca desfășu
rată de membrii Comitetului 
Central, de întregul nostru 
partid, și a urat, din adîncul 
inimii, organelor de partid, tu
turor comuniștilor, mult succes 
în îndeplinirea măreței mi
siuni istorice ce le revin în con
ducerea poporului român pe 
calea socialismului și comunis
mului, rezultate și mai mari în 
lupta pentru înflorirea patriei 
în anul ce vine, multă sănătate 
și multă fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat felicitări cordiale 
pentru marile succese obținute 
în acest an, în toate domeniile 
de activitate, precum și cele 

. mai calde urări de succes în 
muncă și viață, de bunăstare și 
fericire, împlinirea dorințelor de 
mai bine, tuturor oamenilor 
muncii, întregului nostru popor 
— constructor eroic al socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul României.

PE GHEAȚA

Șl PE ZĂPADĂ

A ÎNCEPUT c.m. de hochei 
JUNIORI

în mai multe orașe din Ca
nada a început campionatul 
mondial de juniori. Iată prime
le rezultate din cele două gru
pe preliminare : U.R.S.S. 
veția 18—1 (4—0, 9—0, 
Finlanda — Suedia 4—4 
1—1, 2—1) ; Canada — 
6—3 (3—0, 0—2, 3—1) ; 
slovacia — R.F. Germania 5—4 
(2—0, 2—2, 1—2).

Echipa „AII Stars" Ontario 
și-a început turneul în Ceho
slovacia jucînd la Banska Bys
trica cu formația locală de care 
a fost învinsă cu 6—4 (2—1, 
1—0, 3—3).

— El-
5-1) ;

(1—2, 
S.U.A. 
Ceho-

„CUPA MONDIALA" LA SCHI

Coborîrea de la Cortina d’Am
pezzo a revenit italianului 
Herbert Plank. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat elvețianul 
Bernhard Russi și austriacul 
Peter Wirnsberger. Clasamen
tele generale ale „Cupei Mon
diale" se prezintă astfel : in
dividual masculin : 1. Ingemar 
Stenmark — 75 p ; 2. Herbert 
Plank — 70 p ; 3. Franz Klam
mer — 43 p ; pe echipe : 
Austria — 198 p ; 2. Italia 
96 p ; 3. Elveția — 94 p.

Italianul Piero Gros a cîști
gat slalomul special de la Les- 
deux-Alpes.

1.

ULTIMA RUNDA A CAMPIONATULUI
MASCULIN
Sibiu, s-a desfă- 
rundă a celei de 

„ __ _ __ ... a campionatului
național masculin de șah, în
cheiată cu victoria marelui 
maestru FLORIN GHEOR
GHIU.

Cele mai multe dintre parti
dele reuniunii finale s-au în
cheiat remiză: Mititelu —
Gheorghiu, Ungureanu — Șubă, 
Radovici — Ghindă, Georgescu 
— Neamțu, Tratatovici — 
Grunberg. într-o tardivă reve
nire de formă, Ciocâltea l-a 
învins pe Ilijin. S-au întrerupt 
partidele Ghițescu — Biriescu 
și Pavlov — Voiculescu. foarte 
importante pentru configurația 
locurilor f runtașe ale turneului.

DE SAH
Aseară, la 

șurat ultima 
a 41-a ediții

La Baia Mare, 29 decembrie

ROMANIA - 
UNGARIA 

LA TENIS
' în urma turneului de selec
ție a lotului reprezentativ de 
tenis, încheiat joi, a fost for
mată echipa României- care va 
întîlni selecționata Ungariei, în 
întîlnirea internațională amicală 
programată la 29 decembrie, la 
Baia Mare. Au fost titularizați, 
în ordine : D. Hărădău, FI. Se- 
gărceanu, E. Pană, A. Dirzu. 
Pentru formația de dublu, căpi
tanul nejucător al echipei na
ționale, antrenorul Șt. Georges
cu, urmează să desemneze ulte
rior pe cei doi jucători. După 
cum am anunțat, oaspeții vor 
deplasa următorii echipieri : 
J. Benyk, P. Szoeke, R. Machan, 
I, Kuharsky.

FĂRĂ CRUYFF SI NEESKENS
Recent, internaționalul olandez 

Johan Neeskens, care activează la 
C.F. Barcelona, a fost grav acci
dentat In meciul susținut de for
mația sa la Burgos. După părerea 
medicilor, Neeskens va fi indis
ponibil cel puțin două luni, în 
urma traumatismului suferit la 
genunchiul drept.

In prezent, nici celălalt jucător 
olandez de la clubul catalan, 
Johan Cruyff, nu este valid. Se 
pare însă că acesta din urmă îșl 
va putea relua antrenamentele 
peste două săptămîni. Oricum, 
însă, selecționarea lor pentru 
meciurile de pregătire ale repre
zentativei Olandei este pusă sub 
semnul întrebării.

Ban.™ EGAL (5-5) IN ÎL DOILEA MECI 
DE HOCHEI ROMSDIA - M0SL1IB

® Sâplâmina viitoare. Ia
cu echipa

în localitatea 
putat joi seara 
dintre selecționatele de hochei 
ale României și Iugoslaviei. 
După o partidă interesantă, cu 
multe faze de poartă și cu mul
te goluri, cele două formații au 
terminat la egalitate : 5—5 (2—1, 
3—2, 0—2). Ca și în partida
precedentă, disputată cu o zi 
înainte la Ljubljana și cîșigată 
de echipa noastră (7—5), jucă
torii români s-au arătat mai 
buni, conducînd în majoritatea 
timpului și meritînd victoria. 
Ei au avut la un moment dat 
chiar un avantaj consistent : 
5—2 (min. 36), dar în ultima 
repriză gazdele, puternic încu-

Celje 
meciul

s-a dis- 
revanșă

Ducurcși>. partida
Poloniei

rajate de cei peste 1500 de spec
tatori, au avut o revenire, reu
șind egalarea cu 6 minute îna
inte de final, într-un moment 
de superioritate numerică.

Au marcat, în ordine : 1—0 
Antal, 2—0 Z. Naghi, 2—1 Kuret, 
2—2 Sekelzj, 3—2 Axinte, 4—2 
Nistor, 5—2 Axinte, 5—3 Haf
fner, 5—4 Kuret, 5—5 Savici.

în continuarea programului 
lor de întîlniri internaționale, 
hocheiștii români vor disputa o 
dublă și extrem de atractivă 
intîlnire cu prima selecționată 
a Poloniei. Meciurile vor avea 
loc la București in zilele de 27 
și 28 decembrie.

A început Balcaniada baschetbalistelor

BELGRAD, 23 (prin telefon), 
în sala „Sumițama" din capi
tala Iugoslaviei au început în
trecerile campionatului balcanic 
de baschet feminin. La startul 
ediției din acest an s-au aliniat 
reprezentativele Bulgariei, Ro
mâniei și Iugoslaviei (două e- 
chipe).

în partida inaugurală, condu
să de arbitrii Atanasescu (Ro
mânia) și Savov (Bulgaria), s-au 
întîlnit cele două selecționate 
ale țării gazdă. A învins prima

TELEX • TELEX
FOTBAL • în al doilea meci 

amical, la Cairo : Zamalek — 
Bayern Miinchen 3—2 (1—1). Au 
marcat Kamel, Taher, Khali, res
pectiv Kappellmann și Jansen.

HANDBAL • La Goppingen, în 
meci revanșă (masculin) : R.F. 
Germania — Polonia 29—19 (15—7) 
@ Turneul internațional masculin 
de la Magdeburg a fost ciștigat 
de echipa Elektromos Budapesta, 
urmată de S.C. 
Gwardia Opole.

Magdeburg și

5
CLASAMENTUL: Gheorghiu 

12, Ungureanu, Ghindă 10, Bi- 
riescu 972(1), Radovici 9’/i, Ghi- 
țescu 9(1), Voiculescu 8V2(1),

FLORIN GHEORGHIU
Ciocâltea, Mititelu 8’/a, Pavlov 
8(1). Grunberg, Șubă, Șt e fa nov 
8, Urzică, Tratatovici, Neamțu 
7, Ilijin, Georgescu 6.

ȘAH • După 10 
neul feminin de la 
duce Garcia (Spania), cu 7‘/i P, 
urmată de Stadler (Iugoslavia) —
7 p. Șahista româncă Margareta 
Perevoznic, care în runda a 10-a 
a învins-o pe jucătoarea iugosla
vă Ranc, se află pe locul 5, cu 
6 p. ® Cea de-a 45-a ediție a 
campionatului U.R.S.S. (mascu
lin) s-a încheiat la Leningrad. Pe 
primul loc s-au clasat Boris Gul
ko și Iosif Dorfman, la egalitate, 
cu cîte 9Vj p. I-au urmat Polu- 
gaevski și Petrosian — cu cîte. 
9 p, Baghirov, Gheller, Tal —
8 p. Pentru atribuirea titlului, 
Gulko și Dorfman vor susține un 
meci-baraj de 6 partide.

TENIS • în turneul de la Mel
bourne : R. Lewis — Roche 4—6, 
4—6, 6—3, 6—3, 6—3 ; C. Lewis — 
Tanner 3—6, 6—3, 6—2, 1—6, 
6—4 (!) ; Gullikson — McNamara 
3—6, 6—3, 2—6, 7—6, 6—3 ; Dent — 
Machette 4—6, 6—2, 5—7, 6—1,
6—2 ; Gerulaitis — Marks 7—5, 
6—0, 6—1 ; Scanlon — Fairlie
6—2, 6—2, 6—3. • La Miami Beach

Boxerul profesionist JORG EIPEL (20 ani), in comă

LUMINA RINGULUI S-A STINS
DRAMATIC PENTRU TINARUL

CAMPION...
Acum o săptămînă, 

pe ringul de la Creil 
(Franța), luminile or
bitoare s-au stins 
brusc și dramatic pen
tru tînărul de 20 de 
ani Jorg Eipel, cam
pion profesionist de 
box al Europei la se- 
mimijlocie. Cu un mi
nut înaintea sfîrșitu- 
lui unui calvar de 15 
reprize, boxerul vest- 
german, după ce fu
sese de două ori k.d., 
s-a prăbușit inert în
tre corzi, în urma Unei 
puternice serii de cro- 
șeuri și upercuturi ale 
șalangerului Alain Ma
rion, în timp ce ar
bitrul M. Dakin arun
ca priviri întrebătoare 
spre 
afla 
Eipel, 
care refuza să arunce

colțul unde se 
managerul lui 

Willie Zeller,

prosopul, in iluzia ba
nilor ce-1 recompen
sau pe învingător. 
Oricum, intervenția ce
lor doi ar fi fost atunci 
tardivă, după cum 
scrie ziarul L’Equipe, 
tînărul campion fiind 
complet epuizat încă 
din repriza a 9-a și a- 
poi groggy în văzul 
celor 5 000 de specta
tori. Jorg Eipel n-a 
mai putut auzi gongul 
final al luptei. El nu 
mai aude și nu mai 
vede nimic de o săp
tămînă, fiind trans
portat de pe ring la 
spitalul Beaujon. Diag
nostic : comă profun
dă, datorată unei le
ziuni cerebrale.

Manuel Masso, fos
tul campion european 
profesionist la pană, a

runde, în tur- 
Novi Sad con-

(Florida) se dispută turneul pen
tru juniori „Orange Bowl“. Cîte
va rezultate : Portes (Franța) — 
Nealon (S.U.A.) 6—2. 6—1 ; Lacek 
(Cehoslovacia) — Hidalgo (Spa
nia) 3—6, 6—1, 6—3 ; Simonsson
(Suedia) — Motta (Brazilia) 6—3, 
6—4 ; Noah (Franța) — Dier (An
glia) 1—6, 6—1, 6—3.

VOLEI • în meci retur în 
C.C.E. (masculin), echipa cehoslo
vacă Aero Odolena Vodă a în
trecut, pe teren propriu, cu 3—1, 
formația finlandeză Pieksamaaki. 
în turul următor, voleibaliștii ce
hoslovaci vor întîlni pe Traktor 
Schwerin (K.D. Germană). • La 
Viena, în competiția similară fe
minină : E.S.U. Lyon — Blau 
Gelb Viena 3—1.

formație a Iugoslaviei cu scorul 
de 76—62 (36—26).

A urmat meciul dintre echi
pele Bulgariei și României. Cu 
o apărare fermă și folosind cu 
multă eficacitate contraatacul, 
beneficiind și de o superioritate 
evidentă în lupta sub panou, 
baschetbalistele bulgare au do
minat clar prima repriză, pe 
care au încheiat-o cu un avans 
de 14 puncte : 49—35. După re
luare, aspectul jocului s-a mo
dificat, formația română avînd 
mai mult inițiativa. Roșianu, 
Mihalik, Goian și Duțu au în
scris la capătul unor frumoase 
acțiuni, rcducînd simțitor din 
handicap. Totuși, în final, bas
chetbalistele bulgare, cu un lot 
mai omogen, au probat resur
se superioare, reușind să-și 
adjudece victoria la scorul de 
87—81 (49—35). Au marcat :
Percemileva 2. Glieorghieva 7, 
Mihailova 17, Milinova 9, Igna
tova 20, Dukova 10, Stoianova 22 
de 
15, 
11, 
4, 
de
Naday (Ungaria) și Kranjc (Iu
goslavia).

Turneul continuă cu partidele 
Bulgaria — Iugoslavia (B) și 
România — Iugoslavia.

Foul IOVAN

la învingătoare și Roșianu 
Goian 10, Mihalik 16, Duțu 
Leabu 2, Szekely 6, Aszatos 

Filip 4, Mathe 9, Giurea 4 
la învinse : Au condus :

Corespondență din Sao Paulo

ECHIPA ARGENTINEI, cu un interesant știi de joc, 
CAMPIOANA AMERICII DE SUD LA RUGBY

Cea de-a noua ediție a cam
pionatului de rugby al Americii 
de Sud s-a desfășurat recent în 
localitatea argentiniană San Mi
guel de Tucuman. la întrecere 
luînd parte reprezentativele Ar
gentinei, Braziliei, Uruguayului, 
Paraguayului și statului Chile.

mai „norocos 
decît Eipel, reușind 
să-și revină după un 
k.o. de... 15 minute și 
o ședere de cîteva zile 
la reanimare, 
meciului cu 
triotul său 
Castanon, de 
trecută, la Barcelona.

în fața unor aseme
nea noi piese la do
sarul dramelor boxu
lui profesionist, W.B.C. 
s-a văzut nevoit să 
intervină — după cîte 
precedente fatale, in
umane ! — hotărîndla 
20 decembrie, la Ciu
dad de Mexico, să nu

în urma 
compa- 
Roberto 
vinerea

mai permită urcarea 
boxerilor profesioniști 
în ring fără certifica
te medicale, eliberate 
pe un semestru, pe 
baza electroencefalo
gramei, electrocardio
gramei, controlului ve
derii și analizei sîn- 
gelui. A sîngelui atî- 
tor tineri care sînt 
obligați să-și vîndă 
sănătatea pentru a 
avea din ce trăi, a 
ochilor atîtor tineri 
care, asemeni lui Jorg 
Eipel, își sting dure
ros lumina pe ringul 
boxului profesionist. 
(P. SI.)

Mai experimentată și valoroasă, 
echipa Argentinei — cunoscuta 
„Puma" — a cîștigat lejer primul 
loc, fiind urmată în clasament 
de Uruguay, Chile, Paraguay și 
Brazilia.

Foarte interesantă a fost ma
niera de joc a laureaților : ar
gentinienii au încredințat tricoul 
nr. 2 — de taloner — unui pi
lier. în felul acesta, prima li
nie a înaintării avea trei pilieri, 
balonul nemaifiind talonat în 
stil clasic, cîștigarca lui făcîn- 
du-se prin forța, prin șocul îna
intării. care, in momentul intro
ducerii în grămadă, împinge pu
ternic, „înghițind" pur și sim
plu balonul. înaintașii aveau o 
greutate deosebită (jucătorul de 
linia a doua Sandro cîntărește 
125 kg !), fapt care a permis 
echipei 
această 
tige 90 
pentru 
aceste baloane au fost folosite 
pentru atacuri permanente, din 
orice poziție fată do buturile 
adverse, prin schimbări de di
recție, „foarfeci" și lansări în 
mare viteză.

Dintre celelalte competitoare, 
a impresionat jocul plin de ima
ginație al liniei de treisferturi 
chiliene. Uruguayul a prezentat 
o echipă puternică pe înaintare, 
în timp ce Paraguay și Brazilia, 
deși în vizibil progres, nu au 
avut jucători de 
melor clasate.

Viitoarea ediție 
lui Americii de 
loc în 1979, în Chile, urmînd ca 
anul viitor rugbyul de aici să 
fie dominat de întrecerea junio
rilor de pe continent, care se 
va desfășura în Brazilia.

Argentinei ca, folosind 
manieră do joc, să cîș- 
la sută din duelurile 
minge. Spre lauda sa.

greutatea pri-

a campionatu- 
Sud va avea

PEDRO VtlLA
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